


وهــذا العــدد هــو مــن الصحــراء وإليهــا ، مــن 
ــروح  ــي تشــعُّ فــي النفــس ب ذراهــا الصفــراء الت
التأمــل وحــرارة االكتشــاف، وتتقــد مــن قيظهــا 
شــعلة اإلبــداع، وتجلــو مــرآة الوعــي الممتــد، 
والمتســع علــى قــدر مــا تكــون فيــه الكثبــان 

مفروشــة بــا انتهــاء ورحبــة بــا امتــاء. 

ــث ننصــت  ــات(، حي ــي )إثرائي ــم ف ــا بك مرحًب
لنبــض المشــهد الثقافــي الســعودي، نرصــد 
قصصــه وحكاياتــه، نلتقــط تفاصيلــه الفنيــة 
والثقافيــة والمعرفيــة ثــم نبثهــا للعالــم لوحــًة 

ملونــًة بــكل ألــوان الطيــف.
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فــي هــذا العمــل لألميــر البــدر، الــذي يحمــل اســم 
علــى  “قيلولــة”، ويظهــر فيهــا شــخص ممــدد 
البساط األصفر الناعم، مستسلمًا لحفيف الهواء 
الــذي ترســله المســاحات الواســعة والمفتوحــة 
نحــو تجويــف الســماء الكبيــر، ينعــم فيهــا اإلنســان 
بنافــذة إلــى راحتــي البــدن والــروح. يطغــى اللــون 
األصفــر كانعــكاس أصيــل للصحــراء، فيمــا تتخللــه 
بقــع خضــراء، تشــير إلــى نوافــذ الربيع التــي تطفئ 
ــر،  ــف، وتنعــش روح الفضــاء األصف ــرة الصي جم
وتبعــث فــي الهجيــر نســمات البــرد الناعمــة، وإلــى 
بعــض النباتــات الصحراوّيــة المقاومــة والمتطلعة 
ــب  ــة وتحــت لهي ــان قاحل ــاة فــي قبضــة كثب للحي

شــمس قاســية.

فــي طفولــة األميــر البــدر كانــت الصحــراء أدنــى 
لــه حيــث يســكن، يقضــي رحــات قصيــرة إلــى 
لنظــره  متســًعا  فيهــا  ويجــد  الصحــراء،  بطــن 
ــه واتصــااًل بهــذا المــكان المفتــوح  وفســحة لخيال
علــى مصراعيــه، واختزنــت ذاكرتــه التــي مــا فتــئ 
يجّددهــا كّل مــّرة بمواظبتــه على التــردد والمكوث 
فــي الصحــراء، الكثيــر مــن مقتنيــات هــذا الفضــاء 
تجســد  وشــتائه.  قيظــه  فــي  الرحــب،  األصفــر 
ــدر بالصحــراء،  ــر الب ــا لعاقــة األمي اللوحــة انعكاًس
بوصفهــا قيمــة ثقافّيــة ووجدانّيــة، وهــو نصيــر أن 
يكتــب ويرســم ويبــدع الفنــان بــأدوات مــن بيئتــه 
ومحّلــه، ألنهــا نقــاط قوتــه ومصــدر تألقه وجســره 

ــاح. للوصــول والنج
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على الغالف

قيلولة..
الحلم في المساحات الرحبة

لوحة "قيلولة" لألمير بدر بن عبدالمحسن.
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الشاعر في لوحاته.. الرسام في قصائده



 اضغط لقراءة المزيد6

 قضــى األميــر بــدر جملــة مــن أيــام شــبابه وصبــاه 
فــي مدينــة جــّدة خــال الســتينّيات، وهــي بعــُد 
ــا أحــواش  ــر فيه ــة بســيطة ومتطلعــة، يتذك مدين
المرصوفــة،  الرئيســّية  والشــوارع  الســينما، 
ــدر يقطــع  ــر الب ــات اآليســكريم. وكان األمي وماكين
ــا إلــى بطــن الصحــراء فــي  مســافة يســيرة يوميًّ
أطــراف التجّمــع العمرانــّي، اآلن بعــد توســع المــدن 
وتطــرف البنيــان، تحتــاج إلــى قطــع مســافة بعيدة 
ــم الصمــت  للحصــول علــى هــدوء الصحــراء ونعي

ــراء  ــت الصح ــام األمطــار كان ــا يقــول. أي ــا، كم فيه
مربًعــا للناس، تشــّع بنباتاتهــا، وحيواناتها، ورمالها 
الباردة، وكان موسم الحبحب فيها يشجعه وأترابه 
إلــى التــردد هنــاك، واالســتمتاع بقضــاء األوقــات. 
بســاطة الحيــاة فــي تلــك األيــام، كانــت تعنــي 
ــدر، شــبكة عاقــات واهتمامــات أقــّل،  ــر الب لألمي
قبــل أن يتشــظى اإلنســان بتأثيــر وســائل التواصل 
واإليقــاع  باألحــداث  تتزاحــم  التــي  واالتصــال، 

الســريع.

الفنان الضيف

األمير البدر.. من وجدان الصحراء 
إلى ذاكرة اللوحة

Art pieces & poetry courtesy of Badr Bin Abdulmohsin Cultural Foundation.

https://www.ithra.com/ar/news/prince-bader/
https://twitter.com/EimanElgibreen


فــي نصيحتــه لــكل المواهــب الشــابة، يقــول األميــر البــدر "عندمــا تقــرأ 

ديوان شــعر، أو تجلس مع فنان يعجبك أو تســمع له وتنظر في إبداعه، 

احتفــظ بمشــروعك الخــاص، وال تأخــذه مــن غيــرك، اكتــب حاجتــك أنــت، 

اكتــب إحساســك أنــت، اكتــب معاناتــك أنت، وفي نفــس الوقت ال تضع 

ــا لــك بتفــرده، وضــع فــي  النمــوذج العظيــم الــذي تعتقــده ســقًفا نهائًي

بالــك دائًمــا أّنــه مرحلــة ســتتجاوزها فــي يــوم مــن األيــام، وســواء تجاوزتــه 

ــا بمجــرد إيمانــك بنفســك، ورغبتــك فــي  أو لــم تفعــل، ســترتقي تلقائيًّ

رفــض المســافة والســور والحــارس". 

 

“
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تعــّد حســابات "روح الســعودّية" علــى مواقــع التواصــل االجتماعــّي، نوافــذ إلــى الجمهــور المحلــّي 
ــة بالَجمــال. صــور ومقاطــع تنقــل جوانــب مــن  والعالمــّي، للتعريــف بالوجهــات الســعودّية الغنّي

التنــوع التضاريســي والجغرافــّي والتراثــّي للمملكــة.

              .. الطبيعة
تتنفس عبر صورة

فوتوغرافيا
روح السعودية.. الطبيعة 

تتنفس عبر صورة

فوتوغرافيا

https://twitter.com/VisitSaudiAR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


بين الشواطئ والجبال والسهول الخضراء، وبين التراث والعمران واإلنسان، يتنقل محتوى 
»روح السعودّية« ليعكس هوية السياحة السعودية للجمهور من جمال وتنوع وثراء في فرص 

السياحة واالستجمام. تشارك عدسات المصورين في هذا المعرض المفتوح، إللقاء الضوء 
على مناطق واعدة بالسياحة في المملكة، لتعرض مزيًجا من شغفهم ببادهم وإتقانهم 

التعامل مع الكاميرا.
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رغــم  الطبيعــة الســاكنة للصحــراء، والرتابــة التــي طالمــا صاحبــت إيقاَعهــا، إال 
أّن ديناميكّيــًة “مــا” كانــت دائًمــا حاضــرة بيــن ثنايــا المشــهد، الــذي لــم يكتــِف 
بلعــب دور الحّيــز المكانــّي الجامــد، وإّنمــا تحــّول عبــر الزمــن مــن فضــاء يحتــوي 
األحــداث إلــى منتــج للداللــة ومكمــن للرمزّيــة، ومــن مــكان مهجور إلى مشــهد 
ــا قائًمــا بذاتــه،  ديناميكــّي تتفاعــل العناصــر التــي تؤثثــه لتصنــع نمًطــا حضاريًّ
وصــل بــه االكتمــال إلــى أن يتفــرد بثقافتــه الخاصــة، المبنّيــة علــى منظومــة 
اإلبداعــّي:  التعبيــر  أشــكال  إلــى  والممارســات، وصــواًل  والقواعــد،  القيــم، 
كالشــعر، والغنــاء. وفــي الحقيقــة تتميــز الصحــراء بتكثيــف داللــّي ورمــزّي قلمــا 
وجدنــاه فــي غيرهــا، فهــي تجمــع بيــن رســوخ المشــهد والديكــور، وســرمدّية 
ــا علــى أصابــع  الحّيــز المفتــوح الممتــد الانهائــّي، الــذي بقــي حتــى اليــوم عصيًّ

د العمرانــّي الجشــع.  التمــدُّ

اضغط لقراءة المزيد

انعكاس

الصحراء وإنساُنها..
من يسكن اآلخر؟

https://www.ithra.com/ar/news/desert


المتنبــي  يتلقــى  الشــهيرة،  الِعيدّيــة  دالّيتــه  فــي 
عيــَده بكثيــر مــن الريبــة والشــكوك، مســتحضًرا 
ــّي  ــى عمــق شــعوره الذات ــا إل ــة، فيحمُلن ُبعــد األحّب
بالشــوق؛ هنــا ال نــرى المســافة بيــن أبــي الطيــب 
ــرات،  ــدٍد مــن الكيلوميت ــه محــددًة برقــم وع وأحّبت
ولكّنــه يفلــح فــي جعلنــا نتخّيــل هــذه المســافة، 
ونحــن نتأمــل األفــق البعيــد، ونحســب طــول تلــك 
“البيــداء” وعرضهــا، فــا نملــك إال أن نتعاطــف 
ا - تلــك  مــع الشــاعر، ونحــن نترجــم - ال شــعوريًّ

ُتحيــل  فســيحة،  صــورة  إلــى  المحايــدة  المفــردة 
المتنبــي  يكتفــي  ال  ثــم  عنــاء.  كثيــر  دون  للبعــد 
إلــى  لُيحيــل  المعنــى  ذات  يســتخدم  إذ  بذلــك، 
ُبعــٍد جديــد، كــي نعــود فــي الشــطر الثانــي لنتخيــل 
مســافًة أبعــد مــن المســافة الســابقة التــي كانــت 
ــل أن  ــة البعــد ومنتهــاه، قب ــب غاي ــى وقــت قري إل
ــد األفــق  ــر، لتزي ــّرر المفــردة فــي الشــطر األخي تتك

المتخّيلــة. المســافة  اتســاًعا، وتضاعــف 
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الكنوز العربية

المخطوطة أبدعها خصيًصا إلثرائيات الخطاط: أحمد جداوي

https://www.instagram.com/ahmadjeddawi/?hl=en


 10 عمــر  فــي  وهــو  العربــي  بالخــط  بــدأ شــغفه 
ســنوات وتتلمــذ علــى يــد كل مــن الخطــاط أ.عــارف 
ســفيان والخطــاط أ.إبراهيــم العرافــي فــي مكــة 
المكرمــة، حاصــل علــى بكالوريــوس فــي العمــارة 
مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن عــام 
2013 م، ويســعى فــي أعمالــه إلــى توأمــة الخــط 
تجســد  حديثــة  بتطبيقــات  العمــارة  فــي  العربــي 
أصالــة الخــط وتظهــر قــدرة هــذا الفــن علــى التجدد. 

أحمد طارق جداوي
خطاط ومعماري
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ــر مــن  ــذي يعتب ــث ال ــت المخطوطــة بخــط الثل ُكتب
العربيــة وأعقدهــا نظــرًا لكثــرة  أصعــب الخطــوط 
الــورق  علــى  الكتابــة  وتمــت  حروفــه،  أشــكال 
المقهــر بطريقــة المشــق التــي يتمــرن مــن خالهــا 
الخطــاط علــى كتابــة الســطور كمــا تــم اســتخدام 

التشــكيل. فــي  الذهــب  ورق 



الرملّيــة  كثبانهــا  بيــن  بيــرو  تحتضــن صحــراء 
واحــة  100 متــر،  إلــى  ارتفاعهــا  التــي يصــل 
هواكاتشــينا الرابضــة غيــر بعيــد عــن مدينــة إيــكا 
جنــوب غــرب بيــرو، ببحيرتهــا الطبيعّيــة وجّوهــا 
اللطيــف، بســبب قربهــا مــن المحيــط الهــادي. 
ــة عــن  ــرة، المنعزل ــز هــذه الواحــة الصغي وتتمي
قبلــة  بكونهــا:  الرمــل،  جبــال  وســط  العالــم 
ــا  ترفيهيًّ ومركــًزا  ــا،  ومنتجًعــا صحيًّ ســياحّية، 
مــن  الســياح  يقصــده  الصحــراء،  قلــب  فــي 
ــى  ــج عل ــم لممارســة التزّل كل مــكان فــي العال
الرمال، واالســتحمام في البحيرة، واالســتمتاع 

بالمناظــر الطبيعّيــة الخابــة.

الواحات
جنان بين الكثبان

تشــّكل الصحــراء عنصــًرا بــارًزا فــي رســم مامــح الكوكــب وطبيعتــه. وبينمــا تســتأثر العناصــر 
ــال، بمقومــات الرفاهيــة، والســهولة،  ــة، وحتــى الجب األخــرى: كالســهول، والمســاحات المائّي
واالســترخاء، تختــزل الصحــراء بيــن حروفهــا معانــي الشــدة والقســوة والصعوبــة، إال أنهــا ُتكّفــر 
عــن جبروتهــا هــذا مــن خــال الواحــات، تلــك الجّنــات المكنونــة بيــن كثبــان الصحــراء، التــي ال 
ــم -  ــاء العال ــا - مــن كل أنح ــار التعــب عــن ســكانها، وإّنمــا تســتقطب إليه تكتفــي بمســح غب
ــدد نســتعرض أجمــل  ــة. وفــي هــذا الع ــال الطبيع ــن االســترخاء واالســتمتاع بجم ــن ع الباحثي

الواحــات وأكثرهــا إثــارة للدهشــة فــي العالــم.
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عبــَر اثنــي عشــر موقًعــا شــرق المملكــة العربيــة الســعودّية، بيــن شــاطئ الخليــج 
العربــي وصحــراء الدهنــاء والصمــان، تمتــد واحــة األحســاء، األكبــر فــي العالــم مــن 
حيــث المســاحة، واألكثــر احتــواًء علــى أشــجار النخيــل. تمثــل واحــة األحســاء، المصنفــة 
ــا ضمــن مواقــع التــراث العالمــي، مركــًزا للتنــّوع الجغرافــّي والطبيعــّي والتاريخّي،  عالميًّ
تجتمــع فيــه مقّومــات التاريــخ مــع التضاريــس الجغرافّيــة وأشــكال الحيــاة المختلفــة. 
ــزار ســياحّي  ــى م ــة إل ــّول الواح ــا فــي تح ــة دوًرا هامًّ ــص المتنوع ــت هــذه الخصائ لعب

ــار والمعالــم. ــز بوفــرة الينابيــع واآلث يتمّي

وفــي  الصيــن،  شــمال  قانســو  مقاطعــة  فــي 
قلــب صحــراء جوبــي ذات الطبيعــة القاســية، ترقــد 
ــان  هــا كثب ــة علــى شــكل هــال، تحفُّ تحفــة فيروزّي
الرمــال مــن كل جانــب. تتمّيــز هــذه الواحــة بقيمتها 
التاريخّية، إذ ظّلت لقرون طويلة تلعب دور الماذ 
واالســتراحة األخيريــن للتجــار والمســافرين، قبــل 
خوضهــم فــي مجاهــل الصحــراء. واليــوم أصبحــت 
لهــذه الواحــة الفريــدة مــن نوعهــا أهمّيــة ســياحّية 
لمحّبــي  الصحــراء، جاذبــة  جّنــة وســط  باعتبارهــا 
علــى ضفــاف  الصحراوّيــة واالســترخاء  الســياحة 

ــة وركــوب الجمــال. ــاه الفيروزّي المي
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تتفرد واحة أم الماء في ليبيا بقيمتها المعنوّية
فهــي جّنــة حقيقّيــة وســط أشــّد صحــارى العالــم صعوبــة. فــي قلــب الصحــراء الكبــرى، وبيــن كثبانهــا الذهبّيــة 
الانهائّيــة، ترقــد هــذه الواحــة فــي انتظــار القادميــن إليهــا هرًبــا مــن جبــروت الصحــراء، وتقــّدم لهــم: األمــن، 
ــكان مــن  ــة المحيطــة بالم ــان الرملّي ــا الكثب ــّول معه ــي تتح ــة االســترخاء، الت ــاء، ومتع ــة الم والظــّل، وعذوب
تضاريــس قاســية إلــى مشــهد طبيعــّي يأســر األبصــار. تعــدُّ واحــة أم المــاء صغــرى بحيــرات أوبــاري العشــرين 

فــي الجنــوب الليبــي وأعمقهــا، ممــا يمنحهــا جاذبّيــة وحميمّيــة فريــدة مــن نوعهــا.

علــى ارتفــاع 600 متــر فــوق ســطح البحــر، وبيــن جبــال الحجــر فــي شــمال ســلطنة عمــان، 
نحتــت الطبيعــة هــذا الحــوض الطبيعــّي بيــن أحضــان المناظــر الطبيعّيــة، المتراوحــة: 
ــة الدافئــة  بيــن الصحــراء، والمرتفعــات الجبلّيــة، وأشــجار النخيــل، وحّفتــه بالبــرك الطبيعّي
ــراء  ــرة والصح ــال الوع ــن الجب ــة االســترخاء بي ــال، ليكــون جن والشــاالت والكهــوف والجب
القاســية، وليصبــح واحــًدا مــن أشــهر المــزارات الســياحّية فــي الســلطنة، بمياهــه الدافئــة 

ــة التــي يتجــدد ماؤهــا مــن الينبــوع الجبلــّي المتدفــق باســتمرار. ومســابحه الطبيعّي



مــن صحــراء الجزيــرة العربيــة أشــرق شــاعٌر لملمــت 
اللغــة أصابعهــا كــي تتلقفــه، وتســجل اســمه علــى 
كل هضبــة وســهل، بــل علــى كل حصــاة، وحيــن 
اشــتد عــود الكلمــات علــى يديــه نطــق شــعًرا، 
ولــم يــزل هارًبــا عــن المألــوف، يــراود القصيــدة 
عــن مجازهــا، ويــراوده الشــعر عــن حقيقتــه، حتــى 
ــًدا بيــن الحــروف؛ ال أحــد  انتهــى بــه المطــاف ُمخلَّ
ســواه اســتطاع أن يشــحن اللغــة البدوّيــة بكيميــاء 

الحداثــة، أن ُيفــّكك المفــردات البعيــدة عــن حقــل 
الشــعر ويعيد صياغتها، فتســعى بين يديه ضاربة 
فــي األصالــة، موغلــة فــي العصرنــة، يحّملهــا مــا 
يشــاء من معنى، ويرســلها إلى القلوب كي يوزع 
الجمــال علــى الســامعين بــا حســاب... عــن ســيد 
البيــد، شــاعر الحداثــة األول، مــروض الكلمــات، 

وســائس الحــروف، محمــد الثبيتــي، نتحــدث.

محمد الثبيتي
سيد البيد الذي اقتبس نار عكاظ وأضاءنا

 اضغط لقراءة المزيد16

بروفايل
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ا، بل كان عميًقا في طرحه،  لم يكن الثبيتي شــاعًرا بســيًطا أو ســطحيًّ
ــة المحضــة،  ــه الجمالّي ــًدا عــن مهمت وأخــذ بزمــام الشــعر ليقــوده بعي
لقــد ضّجــت تجربتــه بــكل مــا تقتضيــه مقومــات الجمــال الشــعرّي 
ــا،  ــا تجديديًّ ــه آمــن بضــرورة أن يحمــل الشــعر نَفًس والشــاعرّي، ولكن
فتجــاوز األســاليب النمطّيــة فــي كتابــة القصيــدة، رافًضــا التقليد دون 
أن يتبــرأ مــن األصالــة، ودون أن يقلــب ظهــر الِمجــّن للبــداوة؛ واتخــذ 
الشــعر مطّيــًة لينافــح عــن رأيــه الحــّر، ويحاجــج بمنطــق النــور، وحّجــة 
الوســطّية، ومناطــق الرمــاد، بعيــًدا عــن األبيــض واألســود بوصفهمــا 

يــن ال ثالــث لهمــا. يَّ خياريــن حدِّ
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رقمي

لوحة محمد السليم
تحفة رقمية حديثة من الماضي العتيق

تكويــن رقــم 5. لوحــة رقمّيــة بتقنيات الحاســوب، 
مــن أبــرز أعمــال الفنــان الرائــد محمــد الســليم، 
ُعرضــت فــي مهرجــان نــور الريــاض ألول مــّرة، 
ــة  ــى واجهــة مكتب ــّي عل وتألقــت فــي عمــل ضوئ
الملــك فهــد الوطنّيــة. اختــارت هــذه القطعــة - 
التــي لــم يســبق عرضهــا - ابنــة الفنــان الراحــل، 
الفنانــة نجــاء الســليم، لتكــون العمــل الــذي يمثل 
محمــد الســليم أفضــل تمثيــل، وُيلقــي الضــوء 
علــى صفحــة منســّية مــن تاريــخ الفــّن الســعودّي. 
ُبِعَثــت القطعــة النــادرة مــن مرقدهــا اإللكترونــّي 
القديــم إلــى الحيــاة والنــور، لتكــون أفضــل تكريــم 

ــًدا فــي الفــّن الرقمــّي الســعودّي. لرجــل كان رائ
تعكــس اللوحــة أســلوب “األفقّيــة” المميــز لمحمد 
الســليم - المســتوحى مــن تأمــل أفــق المــدن مــن 
الصحــراء - واحتفــاءه المســتمر بالرســم الضوئــّي. 
القطعــة كانــت محــل عمــل دؤوب للوصــول إلــى 
واختيــار  وعرضهــا،  لتصميمهــا  طريقــة  أفضــل 
الحركــة  واستشــعار  الفاتحــة،  األلــوان  ظــال 
وجعلهــا متناغمــة مــع موضــوع اللوحــة. تم عرض 
القطعــة فــي شــهر مــارس 2021م، فــي والدة 
جديــدة لعمــل فّنــّي كان شــاهًدا علــى مرحلــة ثرّيــة 

ــّي الســعودّي. مــن التاريــخ الفّن



يكتبها: هاشم الجحدلي

كاتب وصحفي

تحتــلُّ الصحــراء مســاحة كبيــرة فــي حيــاة اإلنســان 
آالف  مــدى  وعلــى  وذاكــرة.  معاًشــا  العربــّي، 
مــع  تكيفــت  عيــش  ثقافــة  تشــكلت  الســنين 
ظــروف هــذه البيئــة المســتبّدة، وتفاهمــت معها، 
وأنتجــت أســلوب حيــاة وثقافــة تعايــش، حفظــت 
مــن  مامحهــا،  مــن  العديــد  الشــعرّية  الذاكــرة 
العصــور األولــى. بالمقابــل، النمــاذج التــي يمكــن 
ا،  الرهــان علــى بهــاء تجلــي الصحــراء فيهــا نــادرة جــدًّ
ويمكــن اســتجاء أهــم تجربتيــن فــي التعامــل مــع 
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مكونــات  الصحــراء وعناصرهــا، ومكامــن الجمــال 
والحيــاة فيهــا، فــي اســمين أخلصــا تماًمــا للصحــراء 
وذاكرتهــا وإنســانها، وهمــا الروائّيــان عبدالرحمــن 
منيــف وإبراهيــم الكونــي. فمنيــف كتــب وغــاص 
عميًقــا فــي الصحــراء التــي نعرفها، وحــاول القبض 
علــى مفاصــل التغييــر ومحطــات االنتقــال وجــذور 
اإلنســان فيهــا، بينمــا الكونــي مضــى بعيــًدا وهــو 
يســتلهم أســاطير وعناصــر ذاكــرة الصحــراء الكبرى، 

ــا أقــوى مــن كل شــيء. حيــث الميثولوجي

 اضغط لقراءة المزيد

إطالة

الصحراء .. تاريخ عاشه 
اإلنسان ولم يكتب حتى اآلن

https://twitter.com/hashimaljahdali?lang=en
https://www.ithra.com/ar/news/desert-history/


المكســيكية  الحــدود  علــى  الموقــع  هــذا  فــي 
فريــدة  لوحــة  الطبيعــة  ترســم  األمريكيــة، 
لمنطقتيــن متجاورتيــن بألــوان متباينة وتضاريس 
أكثــر تبايًنــا. تقــع شــرًقا المنطقــة البركانيــة الخاملة 
مــن  والمتكونــة  “بيناكيــت”،  بــدرع  المعروفــة 
تدفقــات الحمــم الســوداء والحمــراء والمســاحات 
الصحراويــة المرصفــة. وإلــى الغــرب تمتــد صحــراء 
المرتفعــة. كثبــان  “األلتــار” الشاســعة، بكثبانهــا 
ــاب،  ــن خطــوط ونجــوم وقب ــف أشــكالها بي تختل

وكتــل صخريــة قاحلــة مــن الجرانيــت، تبــرز مــن 
األرض كجــُزر فــي بحــر مــن الرمــال. وتتميــز كل 
منطقــة بغطــاء نباتــي وحيوانــي مختلــف، كأنــواع 
مــن أســماك الميــاه العذبــة والظبــي األمريكــي 
بركانيــة  فوهــات  عــن  فضــًا  ســونورا.  فــي 
تكونــت  االســتدارة،  وكاملــة  وعميقــة  ضخمــة 
فــي  وأســهمت  واالنهيــارات،  االنفجــارات  مــن 
ــى المنطقــة  ــادة جمــال المشــهد، وأضفــت عل زي
قيمتــه  إلــى  تضــاف  كبيــرة،  علميــة  خصائــص 

الثقافيــة كموقــع هــام فــي التــراث العالمــي.

محمية المكسيك
 جزيرٌة في بحٍر من الرمال

جسور
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الفرعــون  مقبــرة  اكتشــاف  تــم  1817م،  ســنة 
ــا  ــوك إتقاًن ــر وادي المل ــر مقاب ســيتي األول - أكث
فــي زينتهــا - علــى يــد المهندس، والعب الســيرك 
جيوفانــي  بادوفــا،  مــن  القــادم  القامــة،  فــارع 
بلزونــي، المعــروف ببلزونــي الكبيــر. ُعــِرَف ســيتي 
األول بتشــييده لقاعــة األعمــدة الكبيــرة فــي معبــد 
ــة القديمــة،  ــع العمــارة المصرّي ــك، أحــد روائ الكرن
ولــم تكــن مقبرتــه أقــل روعــة. اســتوجب الدخــول 
إلــى المقبــرة النــزول إلــى عمــق 400 قــدم مــن 
فتحــة فــي ســفح التــل، للوصــول إلــى غرفهــا 
بعشــرات  والمزينــة  الزاهّيــة،  باأللــوان  المطلّيــة 

صورة جيوفاني بابتيستا بيلزوني. 
نشرت بواسطة ك. هولمانديل، القرن 19، من مجموعة هاري بيرد.

بإذن من متحف فيكتوريا وألبرت، لندن.

النص مترجم من النسخة اإلنجليزية للعدد

ضوء

بلزوني الكبير واكتشاف
مقبرة سيتي األول

بقلم د. كريستوفر تيرنر 

أمين التصميم والعمارة والرقمية في متحف فيكتوريا وألبرت

ــي  ــة. كتــب بيلون اآلالف مــن الرمــوز الهيروغليفّي
- الــذي احتــاج إلــى مــدق لتحطيــم البــاب الموصــد 
- فــي مذكراتــه أن المقبــرة بــدت جديــدة، وكأنهــا 
ُدّشــنت فــي نفــس يــوم دخولــه. كانــت الرســوم 
- مــع تقدمــه إلــى الداخــل - تصبــح أكثــر إتقاًنــا 
ولمعاًنــا، مــع طبقــة مــن الطــاء الامــع، تغطــي 
األلــوان فتعطيهــا تأثيــًرا جميــًا. وكانــت  الفــُرش 
الــازوردي  الســقف  طــاء  فــي  المســتخدمة 
متناثــرة علــى األرض. أطلــق بلزونــي علــى إحــدى 

ــن”. هــذه الغــرف “غرفــة المفات

https://collections.vam.ac.uk/item/O1141331/h-beard-print-collection-print-gauci-maxim-massimo/
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ورغــم خبرتــه فــي اقتحــام المقابــر - فهــو الــذي 
الثانــي، ذي  إخــراج تمثــال رمســيس  لــه  ســبق 
الســبعة أطنــان، وحملــه إلــى المتحــف البريطانــي 
- كانــت خيبــة أمــل المستشــرق العتيــد كبيــرة، 
لفشــله فــي العثــور علــى الكنــوز التــي جــاء يبحــث 
عنهــا. كان الشــيء الوحيــد ذو القيمــة فــي عينيــه 
الخشــبية  تلــك األشــكال  النظــر عــن  - بصــرف 
والخزفّيــة الصغيــرة - هــو ذلــك التابــوت المرمــري 
هيروغليفّيــة  بنقــوش  والمنحــوت  الضخــم، 
ــة  ــم نقــل جث ــد أن ت ــا بع ــذي كان فارًغ ــة، ال دقيق
الفرعــون إلــى مقبــرة أخــرى، وقــد أخــذ بلزونــي 
هــذا التابــوت إلــى لنــدن لبيعــه هنــاك للســير جون 

ســوان. 

فــي عــام 1820م نشــر بلزونــي مغامراتــه بيــن 
مقابــر الفراعنــة، وافتتــح بعــد ذلــك، فــي القاعــة 
المصرّيــة فــي بيكاديللــي - أحــد أوائــل المبانــي 
المشــيدة علــى الطــراز المصرّي - معرًضا ألشــيائه 
ــدة، وســاحة لعــرض فنــون الســحر  وتحفــه المقل
والســيرك التــي كان يمارســها. كان نجــاح العــرض 
األول باهــًرا، ونقــل بلزونــي إلــى مصــاف األثريــاء،  
وذلــك رغــم غيــاب التابــوت المرمري الفــارغ، الذي 
باعــه بلزونــي للثــري اللندنــّي. مــات بلزونــي بعــد 
ذلــك بعاميــن، فــي مملكــة بينيــن، عن عمــر يناهز 
الخامســة واألربعيــن. ويعــَرض التابــوت حالًيــا فــي 
متحــف الســير جــون ســواب، بوصفــه أحــد أرقــى 
ــا -  اآلثــار المصرّيــة فــي بريطانيــا، ويمثــل - رمزيًّ

حجــر أســاس لمبــادئ ســوان الفنّيــة.

مطبوعة بعنوان »من مقابر الملوك في ِطيبة« ، اكتشفها ج. بيلزوني من »لوحات توضيحّية ألبحاث وعمليات ج. بلزوني في مصر والنوبة«
نشرت بواسطة جون موراي. حجم األلواح )44( في 34 ورقة، مع نص وصفي. بريطانيا العظمى، 1820. بإذن من متحف فيكتوريا وألبرت ، لندن.

النص مترجم من النسخة اإلنجليزية للعدد

https://collections.vam.ac.uk/item/O516223/plates-illustrative-of-the-researches-print-giovanni-battista-belzoni/
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ــُس  فــي شــهر مايــو 2016، بــدأ آدم لــوي، مؤسِّ
فــي  للصيانــة  الرقميــة  للتكنولوجيــا  فاكتــوم 
مدريــد، فــي مســح مقبــرة ســيتي األول، التــي 
بقيــت تعــرف فــي كثيــر مــن األحيــان بمقبــرة 
بلزونــي، ورصــد مبلــغ 20 مليــون دوالر لعملّيــات 
ترميــم وإعــادة بنــاء. وقــد نجــح مــن خــال عملــه 
ــة  ــار، وباســتخدام تقني ــى لآلث مــع المجلــس األعل
المســح ثاثــي األبعــاد، فــي إنشــاء نســخة طبــق 
األصــل عاليــة الدقــة مــن مقبــرة توت عنــخ أمون، 
بواســطة  الُمكتَشــف  الشــهير  الموقــع  ذلــك 
ــر، الــذي كان يعتبــر بلزونــي أحــد أهــم  هــوارد كارت

الشــخصّيات فــي تاريــخ المصرّيــات.

طبعة بعنوان »منظر من الداخل لمعبد أبو سمبل في النوبة«. افتتحه ج. بيلزوني، 1818، من »لوحات توضيحية ألبحاث وعمليات ج. بلزوني في 
مصر والنوبة«. نشر بواسطة جون موراي. حجم األلواح )44( في 34 ورقة، مع نص وصفي. بريطانيا العظمى، 1820.

بإذن من متحف فيكتوريا وألبرت ، لندن.

النص مترجم من النسخة اإلنجليزية للعدد

https://www.vam.ac.uk


مشــهًدا  كانــت   )1844-1905( الواحــة  لوحــة 
لمخيــم  الطبيعّيــة  الصحــراء  حيــاة  مــن  ــا  جزئيًّ
ــل  ــه فّص ــث إّن ــروب الشــمس، حي ــاء غ ــّي أثن عرب
الحيــاة داخلهــا بصــورة أقــرب للشــمولّية، موثًقــا 
الصحراوّيــة.  الحيــاة  صــورة كاملــة عــن طبيعــة 
ــط موقــع الخيمــة المفتوحــة مــن  فهيرمــان وسَّ
ــن الســماء  كّل الجوانــب بمســاحات متناســقة بي
الســماء،  هــو  بيتهــم  يقــول:  وكأّنــه  واألرض، 
النخيــل  رســم  أعطــى  كمــا  واألرض.  والخيمــة، 

والنباتــات مــن خلــف الخيمــة انطباًعــا مكنوًنــا عن 
ــاوب  ــات بالتن ــود الواح ــاء. وأســفر وج ــود الم وج
متباينــة  مســاحات  علــى  وأشــجارها  بنخيلهــا  ـ 
ــي مــع  ــوازن غن ــاد اللوحــة ـ عــن ت ومتفرقــة ألبع
باقــي الصحــراء، مضيًفــا بتلــك الخضــرة انعــكاس 

للمــكان.  الهــدوء والســكينة 

 اضغط لقراءة المزيد24

تأمل فّني

بيتهم هو السماء، والخيمة، واألرض

تكتبه: د. سارة الوشمي 

باحثة ومستشارة في الفنون الجميلة

الواحة )1844-1905( لوحة زيتّية على قماش، رسمها هيرمان ديفيد سالومون

https://www.ithra.com/ar/news/oasis/


2525

ممــا هــو مثيــر فــي لوحــة هيرمــان طريقة إثرائــه لمحتوى 
اللوحــة، مــن حيــث اختــاف األشــخاص واألعمــار وأنــواع 
أعمالهــم، فنجــد: تصويــر الخبــاز، وجلســة العائلــة داخــل 
الخيمــة، وصاحبــة الجــرة علــى يميــن اللوحــة، والولديــن، 
والراعــي مــع الغنم، بشــكل متــوازن وجميل. أيًضا، صّور 
الرجــل كبيــر الســن بعمامــة بيضــاء بجانبــه الجمــل محمــل 
باألغــراض، دليــل ترحــال، كمــا رســم أمامــه الطفــل وهــو 
ــة  ــرى غلب ــا ن يســاعد فــي أعمــال القمــح مــع أمــه. وهن
األحمــر وتدرجاتــه، و األزرق وتدرجاتــه، على بعض الثياب 
وأغطيــة الــرأس، دليــل: القــوة، والطاقــة، وخفــة الحركة، 
ــة.  ــة صحراوّي والعمــل الجماعــي فــي العيــش داخــل بيئ
ــه يقــول لنــا عبــر اختياراتــه: ومــا الحيــاة التــي تــدب  وكأّن

بالصحــراء إال بأقــدام ســاكنيها.



الفنان: عدنان الروقي
رسام سعودّي ُمهتّم بالرسم 

الواقعّي، مهتم برسم األعين، وإبراز 
المشاعر التي تظهرها وتبرزها.

26

نعلــق علــى جداريــة هــذا العدد باقة من األعمال التــي أبدعتها أنامل 
سعودية، يجمعها الشغف بالفن، وتتنوع أساليبها وإبداعاتها.

جدارية

يأس امرأة
 سكتش باستخدام

 الفحم

 نرجسّية رجل
 باستخدام الرصاص

 والفحم

2020

2020

https://www.instagram.com/ad_nans/?hl=en
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الفنانة: عهد حسين
26 سنة، فنانة بورتريه واقعّي، حاصلة 

على جوائز وشهادات فنّية، ولها 
مشاركات محلّية وعالمّية.

2020
الخريف

مكسدميديا

2021
سام ذهني
 وقلب ممتن

باستيل

https://www.instagram.com/artist3ahad/?hl=en
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وبحيــاة  بالصحــراء،  يتعّلــق  الرومانســّية،  ومــن  الفائــدة،  مــن  شــيء  ثمــة 
ــار والطقــوس  ــا مــا. كل تلــك المابــس والدي ــن احتضنتهــم يوًم ــاس الذي الن
ــرة،  ــارات العاب ــم تبــَق منهــا ســوى الزي التــي شــهدتها ذات يــوم، تاشــت ول
والمغامــرات عبــر تضاريســها. نســافر هنــا عبــر الزمــن إلــى الماضــي، لنــرى 

رومانســّية الصحــراء، ووجههــا اآلخــر، األكثــر قســوة.

وثائق نادرة من أرشيف أرامكو السعودية

من األرشيف
الحياة في الصحراء

مهّمة في الصحراء السعودّية في خمسينّيات القرن الماضي.
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خيمة بدوّية، الهفوف. 1948

ــرة العــرب”:  ــر شــريط “جزي ــاج الســينمائّي، موقــع لتصوي ــن تورنفيــل” و”ليفــورد” لإلنت “جي
ــة، قبــل الهجــوم علــى مدينــة الريــاض.  مشــهد لمقاتليــن ســعودّيين فــي رقصــة حربّي 1953

قرب الهفوف.
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فريق التحرير

مدير التواصل والشراكات: يوسف المطيري
مشرفة التواصل: هديل العيسى

رئيس التحرير: غنام الغنام
رئيسة تحرير النسخة اإلنجليزية: ريم تينا غزال

مصممة المجلة: ظي المنديل
فريق الموقع اإللكتروني: مها عالم, عبدالعزيز الحميدان, تاضي العلي, أحمد اليامي

لاشتراك في المجلة والتواصل مع فريق التحرير
ithraeyat@ithra.com  :راسلونا على 

كن بالقرب لتتصفح إثرائيات بُحلتها الجديدة قريًبا..
لاطاع على األعداد السابقة اضغط هنا.

mailto:ithraeyat%40ithra.com?subject=
https://www.vam.ac.uk
https://twitter.com/bacf_sa?lang=ar
https://www.ithra.com/ar/ithraeyat-next-chapter/
https://twitter.com/visitsaudiar


عن إثراء
يعــّد مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي 
الســعودية  أرامكــو  مبــادرات  أهــم  أحــد  )إثــراء( 
الموجهــة لارتقــاء بنمــط الحيــاة وخلــق مســاحة 
وتعزيــز  المعرفــة  ونشــر  اإلبــداع  لرعايــة  فريــدة 
التواصــل الثقافــي والحضــاري، وذلــك مــن خــال 
البرامــج الثقافيــة واإلبداعيــة التــي يقدمهــا طــوال 
العــام. ويعتبــر “إثــراء” المعلــم الحضــاري األبــرز 
فــي المنطقــة الشــرقية، فقــد تــم إدراجــه مــن 
قبــل مجلــة التايــم ضمــن أعظــم 100 موقــع فــي 
العالــم ينصــح بزيارتهــا، حيــث صممــت أقســام 
المركــز ومبادراتــه لتمّكــن جميــع فئــات المجتمــع 

مــن المشــاركة فــي نشــر المعرفة وإشــراك األفراد 
والمؤسســات فــي فضــاءات الفنــون والثقافــة 
والفكر ســواًء على المســتوى المحلي أو العالمي.
هــي:  أساســية  مرافــق  عشــرة  “إثــراء”  ويضــم 
المكتبــة، بــرج المعرفــة، مختبــر األفــكار، المســرح، 
متحــف  المتحــف،  الكبــرى،  القاعــة  الســينما، 
مــن  وللمزيــد  الطاقــة.  ومعــرض  الطفــل، 

التالــي: الرابــط  زيــارة  يرجــى  المعلومــات، 
www.ithra.com

ولمتابعتنا عبر مواقع التواصل االجتماعي

https://www.instagram.com/ithra/
https://twitter.com/ithra
https://www.youtube.com/user/iThraCultureCenter
https://www.facebook.com/KingAbdulazizCenterForWorldCulture/
https://www.saudiaramco.com
http://www.ithra.com
http://www.ithra.com
http://www.ithra.com

